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ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ДОДЕЛЕ ЗВАЊА И ПРАВА ЛИЦА
ИЗАБРАНОГ У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују услови и поступак за доделу звања
професор емеритус на Универзитету одбране у Београду (у даљем тексту: Универзитет), као и друга питања везана за доделом звања професор емеритус.
Услови за доделу звања професор емеритус
Члан 2.
Звање професора емеритуса може се доделити редовном професору у
пензији који испуњава следеће услове:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

да се посебно истакао својим научним, стручним и педагошким
радом;
да је стекао значајан међународни углед у научној области којом
се бави;
да има више значајних научних дела која су позната у научној
јавности;
да је постигао значајне резултате у обезбеђивању наставнонаучног подмлатка у области за коју је изабран;
да је постигао значајне резултате у педагошком раду са студентима;
да је стекао посебне заслуге за развој и напредак Универзитета и
високошколске јединице која га је предложила за доделу звања;
да је дао значајан допринос угледу и афирмацији Универзитета и
високошколске јединице у земљи и иностранству.
Члан 3.

Ближи критеријуми за доделу звања професор емеритус јесу:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

сагласност кандидата;
поштовање кодекса професионалне етике;
наставничко звање кандидата;
радни стаж кандидата у настави на Универзитету;
заслуге за развој наставне делатности на Универзитету;
заслуге за развој научне делатности;
заслуге за оспособљавање наставног кадра и научног подмлатка;
посебне заслуге за развој, напредак и углед Универзитета.

Сагласност кандидата
Члан 4.
За доделу звања професор емеритус неопходна је сагласност предложеног кандидата.
Поштовање кодекса професионалне етике
Члан 5.
Редован професор може бити кандидат за звање професор емеритус, ако
није кршио прописе високошколске јединице и Универзитета и кодекс професионалне етике.
Наставничко звање
Члан 6.
Звање професор емеритус може се доделити лицу које је непосредно пре
пензионисања било у звању редовни професор.
Дужина радног стажа на Универзитету
Члан 7.
Звање професор емеритус може се доделити лицу које је у високошколској јединици која га предлаже провело најмање пет година непрекидно у радном односу са пуним радним временом у настави.
Заслуге за развој наставне делатности на Универзитету
Члан 8.
Наставно-научно веће високошколске јединице Универзитета даје мишљење
о заслугама за развој наставне делатности на Универзитету.
Звање професор емеритус може се доделити редовном професору у
пензији који је објавио најмање један уџбеник из предмета за који је биран или
монографију.
Заслуге за развој научне делатности на Универзитету
Члан 9.
Кандидат за доделу звања професор емеритус треба да има:
1)
2)
3)
4)

радове објављене у водећим међународним и домаћим часописима;
чланство у уредништву научног часописа;
чланство у научном одбору научног скупа;
руковођење најмање једним научноистраживачким пројектом.

Заслуге за оспособљавање наставног кадра и научног подмлатка
Члан 10.
Звање професор емеритус може се доделити лицу које је било ментор
најмање пет одбрањених докторских дисертација и/или магистарских теза на
Универзитету.
Посебне заслуге за развој, напредак и углед Универзитета
Члан 11.
Посебне заслуге за развој, напредак и углед Универзитета кандидат за
доделу звања професор емеритус испуњава на основу обављања изборних
функција на Универзитету и чланства у научним институцијама и удружењима.
Редовни професор Универзитета који је обављао функцију ректора и који
је члан Српске академије наука и уметности је кандидат који има предност за
доделу звања професор емеритус.
Поступак доношења одлуке о додели звања професор емеритус
Члан 12.
Образложени предлог за доделу звања професор емеритус са потребном
документацијом за доделу звања професора емеритуса, стручни орган високошколске јединице подноси наставно-научном већу високошколске јединице.
Уколико су испуњени услови за доделу звања професор емеритус,
наставно-научно веће високошколске јединице у саставу Универзитета доноси
одлуку о упућивању предлога за доделу звања професор емеритус Сенату
Универзитета (у даљем тексту: Сенат).
Уз одлуку из става 2. овог члана достављају се и докази о испуњености
услова из члана 3. овог правилника:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

писана сагласност предложеног кандидата за доделу звања
професор емеритус;
копија решења о пензионисању кандидата;
копија одлуке о избору кандидата у звање редовног професора;
стручнa биографијa;
списак публикованих радова са коефицијентима научне компетентности, одређеним у складу са Критеријумима за одређивање
категорије научних публикација из Правилника о поступку и
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број
38/08);
одлука наставно-научног већа високошколске јединице којом је
ауторско дело кандидата верификовано као монографија у складу
са критеријумима из Правилника о поступку и начину вредновања
и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача са образложењем;

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

мишљење наставно-научног већа високошколске јединице о заслугама кандидата за развој наставне делатности на високошколској јединици и образложење посебних заслуга кандидата;
потврде високошколских јединица Универзитета и других високошколских установа о менторствима кандидата докторима и магистрима наука;
потврде уредништва међународних и домаћих часописа о чланству кандидата у уредништву;
потврде организатора међународних и домаћих научних скупова о
чланству кандидата у научном одбору скупа;
потврде о учешћу у међународним и домаћим пројектима;
одлука о избору гостујућег професора на универзитету у иностранству;
позивна писма за предавања по позиву у иностранству.
Члан 13.

Предлог за доделу звања професор емеритус са потребном документацијом доставља се Сенату Универзитета најкасније до 30. септембра.
По пријему предлога из става 1. овог члана, Сенат на предлог ректора,
најкасније до 15. октобра текуће године образује комисију од три или пет
редовних професора од којих је најмање један са другог универзитета.
Сви чланови комисије морају да буду из уже научне области предложеног кандидата.
У одлуци о образовању комисије одређује се рок за писање и достављање
извештаја и мишљења комисије, који не може бити дужи од 45 дана.
Комисија има право да затражи од предлагача додатну документацију о
предложеном кандидату.
Комисија доставља Сенату извештај о предлогу са својим мишљењем,
као и сву документацију коју је предлагач доставио.
Извештај комисије објављује се на Интернет страници Универзитета и на
увиду је јавности у трајању од 30 дана.
Одлучивање о додели звања професор емеритус
Члан 14.
О предлогу комисије из члана 13. овог правилника одлучује Сенат тајним
гласањем.
Гласање се врши на гласачким листићима, заокруживањем редног броја
испред имена кандидата.
Изабран је кандидат који је добио већину гласова од укупног броја
редовних професора чланова Сената.

О исходу поступка и резултатима гласања, Сенат обавештава кандидате
за доделу звања професор емеритус преко високошколске јединице је предложила кандидата.
Члан 15.
Универзитет може годишње да додели звање професор емеритус за
највише једног професора у пензији, водећи рачуна да укупан број професора
емеритуса не може да буде већи од 3% укупног броја наставника Универзитета.
При одлучивању о додели звања професор емеритус води се рачуна о
заступљености образовно-научних поља из члана 28. Статута Универзитета
одбране.
Права професора емеритуса
Члан 16.
Професор емеритус има право да:
1)
2)
3)
4)
5)

учествује у извођењу свих облика наставе на академским студијама другог и трећег степена, у ужој области за коју је изабран;
буде ментор и члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова на академским студијама другог и трећег степена;
буде члан комисија за избор у звање наставника;
буде члан стручних органа високошколских јединица и Универзитета;
учествује у научноистраживачком раду на Универзитету.
Члан 17.

Звање професор емеритус је доживотно и не може се накнадно одузети.
Члан 18.
Професор емеритус има саветодавну улогу на Универзитету и високошколској јединици, у складу са потребама Универзитета односно високошколске
јединице.
Члан 19.
Простор, опрему и остале услове за остваривање права професора
емеритуса обезбеђује високошколска јединица у којој је професор емеритус био
у радном односу, у складу са могућностима.
Члан 20.
Професор емеритус може се ангажовати на другој високошколској
установи која није у саставу Универзитета, само уз претходно одобрење Сената
које може бити дато на лични захтев професора емеритуса и уз претходно
мишљење декана високошколске јединице на чији предлог је додељено звање
професора емеритуса.

Члан 21.
Лицу коме је додељено звање професор емеритус ректор уручује
Повељу.
По правилу, Повеља се додељује поводом обележавања Дана Универзитета.
Одлуку о изгледу и садржини Повеље доноси Сенат.
Евиденција
Члан 22.
Универзитет води евиденцију о додели звања професор емеритус на
обрасцу који утврђује ректор Универзитета.
Евиденција из става 1. овог члана чува се трајно.
Завршна одредба
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.

РЕКТОР
генерал-мајор
проф. др Миодраг Јевтић, с.р.

